Polityka Ochrony Prywatności serwisu www.lancerhub.com z 1.06.2013r.
Niniejszy dokument stanowi część Regulaminu Serwisu LancerHub.
1. Niniejsze zasady ochrony prywatności odnoszą się do wszystkich osób korzystających (dalej:
Użytkownicy) z serwisu www.lancerhub.com (dalej: Serwis).
2. W sytuacji użycia w niniejszym dokumencie wyrażeń pisanych dużą literą przyjmują one
znaczenie określone w Regulaminie Serwisu.
3. Udostępnienie w ramach Serwisu jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych
Użytkownika, oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych zgodnie z
niniejszymi zasadami ochrony prywatności.
4. Zbiór danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu został zgłoszony do rejestracji
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i znajduje się pod numerem:
000000/2013.
5. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, firma Team Connect Systems Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583) przy ulicy Wołoskiej 9, NIP 521-355-65-34, KRS
0000350178, REGON 142299233 (dalej: Team Connect Systems Sp. z o.o.).
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Użytkownika, poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie, a także ustawowe upoważnienie do
przetwarzania danych niezbędnych do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych w
ramach Serwisu. Każdorazowo podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem,
że odmowa podania niektórych danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z
Serwisu, tym samym podanie danych osobowych wskazanych przez Serwis jest konieczne do
zawarcia z Team Connect Systems Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
7. Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe Użytkowników są
przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
8. Przetwarzanie danych następuje w celu prawidłowego wykonania usług w Serwisie, w celach
handlowych, promocyjnych, marketingowych oraz statystycznych. Jeżeli Użytkownik wyraził
zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jego dane osobowe mogą
być przetwarzane także w tym celu.
9. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przez Operatora celem
umieszczania na Kontach Użytkownika w Serwisie linków i banerów spersonalizowanych, jak
również w celu wysyłki korespondencji reklamowej na adres mailowy Użytkownika,
wykonanie telefonu do Użytkownika, wysyłka listu na adres podany przez Użytkownika, w
celach marketingowych, zarówno dokonywanych przez Operatora jak i podmioty
nawiązujące współpracę z Operatorem, o ile użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie
takich informacji i ofert oraz ich otrzymywanie nie stoi w sprzeczności z powszechnie
obowiązującym prawem.
10. Z racji prowadzonej przez Operatora działalności gospodarczej dotyczącej rekrutacji, dane
osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Operatora w celu skontaktowania się
z Użytkownikiem (zarówno telefonicznie jak mailowo) i zaproponowania Użytkownikowi
oferty pracy na rzecz podmiotu zlecającego Operatorowi wykonanie usługi rekrutacji, o ile
Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie takich informacji i ofert.
11. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane i ich poprawianie. Serwis w celu
zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Serwisu, w przypadku zgłoszenia zmiany danych
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Użytkownika może żądać okazania dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności
uzasadniających zmianę tych danych w granicach obowiązujących norm prawnych.
Wszelkie dane osobowe Użytkowników oraz informacje dotyczące ich aktywności na Serwisie
pobierane są dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i prawidłowego
wykonania świadczonych w jego ramach usług. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba
rejestrująca się w Serwisie spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
Dane kontaktowe Użytkowników mogą zostać wykorzystane również do przesyłania przez
Administratora informacji o świadczonych przez siebie usługach. Jednocześnie w każdej
chwili Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania takich
informacji.
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany w każdym czasie niniejszej
Polityki Prywatności. Każdorazowa zmiana Polityki Prywatności wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia dokonania zmian. Każdorazowa zmiana Polityki Prywatności wymaga
natychmiastowego powiadomienia użytkownika o zmianach za pomocą danych
kontaktowych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik może nie
zaakceptować zmian i odstąpić od korzystania z usług Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu
po wprowadzeniu zmian i powiadomieniu Użytkownika o zmianach rozumiane jest jako
akceptacja tych zmian.
Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z ramami prawnymi i organizacyjnymi funkcjonowania
Serwisu i akceptuje je oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz do korzystania z
Serwisu wyłącznie w dobrej wierze, w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi
obyczajami oraz niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nazwa Serwisu, jego koncepcja, szata graficzna,
logo, układ, oprogramowanie, inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie
prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych
elementów Serwisu, chyba, że jest to niezbędne do korzystania z Serwisu.
Użytkownik, który otrzymał indywidualny nick (login) i hasło zobowiązuje się do jego
nieudostępniania innym osobom. W przypadku podejrzenia kradzieży hasła należy
niezwłocznie je zmienić korzystając z Serwisu.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące zasad zawartych w niniejszym dokumencie należy
kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu dostępnego na stronie:
support@lancerhub.com .
Team Connect Systems Sp. z o.o. może w ramach Serwisu w drodze ankiet zbierać od
Użytkowników dane demograficzne oraz profilowe, w celu badania preferencji
Użytkowników i tym samym optymalizowania oferty Team Connect Systems Sp. z o.o. do
oczekiwań i potrzeb Użytkowników. Ponadto dane, o jakich mowa w zdaniu poprzednim
mogą służyć do tworzenia tzw. zbiorowego wizerunku Użytkowników Serwisu i mogą być
przekazywanego partnerom marketingowym Team Connect Systems Sp. z o.o. Ujawnienie
tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z
otrzymywania ankiet.
Serwis dla Użytkowników może prowadzić konkursy, w związku z tym dane osobowe
Użytkowników – biorących udział w konkursie - mogą być wykorzystywane celem
prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Każdy konkurs będzie zawierał oddzielny
regulamin określający jego zasady oraz sposoby rozdzielania nagród.

20. Dane Użytkowników mogą być wykorzystywane celem informowania o nowych produktach
Serwisu. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o
promocjach.
21. Użytkownik może żądać usunięcia danych osobowych w sytuacji rezygnacji z usług Serwisu
oraz w innych sytuacjach określonych przez obowiązujące przepisy prawa w szczególności
Ustawy o ochronie danych osobowych. Team Connect Systems Sp. z o.o. zastrzega możliwość
po swojej stronie odmowy usunięcia danych Użytkownika, w sytuacji gdy: a) Użytkownik nie
dokonał uregulowania należności, do zapłaty których zobowiązał się w ramach Serwisu, b)
Użytkownik naruszył Regulamin korzystania z Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a
odmowa usunięcia danych (tym samym ich zachowanie) okaże się konieczna do wyjaśnienia
tych okoliczności i ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika.
22. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych
osobowych zawartych w Serwisie. Team Connect Systems Sp. z o.o. może odmówić usunięcia
danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec
Team Connect Systems Sp. z o.o. lub też swoim dotychczasowym zachowaniem na Serwisie
naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne
do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
23. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach
technicznych, związanych z administracją serwerami i Serwisem. Adresy IP mogą służyć do
zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
24. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosuje pliki "cookies", celem zbierania
informacji/preferencji umożliwiających optymalizację usług i treści Serwisu do
indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, w tym do tworzenia ogólnych statystyk
korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Użytkownik posiada możliwość wyłączenia w
przeglądarce opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" co może jednak wpłynąć na
utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
25. Zarejestrowanie się i/lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z
zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na zapisy zawarte w niniejszej Polityce Ochrony
Prywatności oraz w Regulaminie Serwisu www.lancerhub.com.
26. Administrator zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia
oferowanych przez Serwis usług.
27. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i
zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie
Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych partnerom
biznesowym i handlowym, operatorom serwisów obsługujących płatności internetowe w celu
dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania
z usług tych serwisów.
28. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu
umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Serwisu i jakości obsługi.
29. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu
rejestracyjnym wypełnianym podczas Rejestracji.
30. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie
chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

31. Administrator Serwisu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób
korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane
eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi
świadczonej drogą elektroniczną,
d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
32. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez
Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
Operator Serwisu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze
stanem rzeczywistym.
33. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu
oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach
jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi
Serwisu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były
strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
34. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
35. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu
Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora pocztą elektroniczną
stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
36. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Serwisu jest równoznaczne z
wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
37. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i
bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i
adres IP logowania użytkownika po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz
danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

